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ТОП 

 

Євросоюз готовий дати Україні €1,2 

мільярда, але необхідна співпраця з МВФ - 

Боррель 

Європейський Союз готовий надати Україні 

1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, але 

необхідна конструктивна співпраця держави з 

Міжнародним валютним фондом та посилення 

верховенство права. 

 

На посаду мера Києва зареєстрували 

чотирьох кандидатів 

Київська міська виборча комісія зареєструвала 

чотирьох кандидатів на посаду Київського 

міського голови.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3104487-evrosouz-gotovij-dati-ukraini-12-milarda-ale-neobhidna-konstruktivna-spivpraca-z-mvf-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3104487-evrosouz-gotovij-dati-ukraini-12-milarda-ale-neobhidna-konstruktivna-spivpraca-z-mvf-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3104487-evrosouz-gotovij-dati-ukraini-12-milarda-ale-neobhidna-konstruktivna-spivpraca-z-mvf-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3104487-evrosouz-gotovij-dati-ukraini-12-milarda-ale-neobhidna-konstruktivna-spivpraca-z-mvf-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3104424-na-posadu-mera-kieva-zareestruvali-cotiroh-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3104424-na-posadu-mera-kieva-zareestruvali-cotiroh-kandidativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3104424-na-posadu-mera-kieva-zareestruvali-cotiroh-kandidativ.html


 

Наразі немає загрози призупинення безвізу 

для України — Боррель 

Загрози призупинення Європейським Союзом 

безвізового режиму для України наразі немає, 

оскільки на даний час виконуються всі 

необхідні критерії.

 

 

Як пандемія COVID-19 змінила ринок праці 

в Україні АНАЛІТИКА 

Зменшились і кількість пропозицій і середня 

зарплата. Але ці показники коливаються. І ще – 

дистанційна робота це не назавжди

 

 

Медики почнуть отримувати підвищені 

зарплати у вересні - нарада в ОП 

Міністерство охорони здоров’я обіцяє почати 

виплачувати підвищену зарплату лікарям 

наприкінці вересня, для цього додатково 

виділено 6 млрд грн.

 

В Україні посилили покарання за 

викрадення авто - Президент підписав закон 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон «Про внесення змін до статті 289 

Кримінального кодексу України щодо протидії 

незаконному заволодінню транспортним 

засобом».

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3104441-narazi-nemae-zagrozi-prizupinenna-bezvizu-dla-ukraini-borrel.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104551-v-ukraini-posilili-pokaranna-za-vikradenna-avto-prezident-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104551-v-ukraini-posilili-pokaranna-za-vikradenna-avto-prezident-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104551-v-ukraini-posilili-pokaranna-za-vikradenna-avto-prezident-pidpisav-zakon.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський — Боррелю: Україна хоче 

створення переговорного ―майданчика‖ 

щодо Криму 

Президент Володимир Зеленський наполягає 

на важливості збереження питання деокупації 

анексованого Росією Криму у фокусі уваги 

ООН та Європейського Союзу. 

 

 

Зеленський обговорив з Трюдо 

лібералізацію Канадою візового режиму для 

українців 

Президент України Володимир Зеленський 

сподівається на прогрес у поступовій 

лібералізації Канадою візового режиму для 

громадян України.

 

 

Коронавірус, Донбас і приватизація: 

Зеленський та Алієв поговорили телефоном 

Президенти України і Азербайджану 

Володимир Зеленський та Ільхам Алієв 

обговорили перебіг виконання низки 

масштабних інфраструктурних та 

інвестиційних проєктів, які за активної участі 

великого бізнесу та інвесторів з Азербайджану 

реалізуються в Україні.

 

 

Представники ЄС цього тижня відвідають 

Донбас 

Президент Володимир Зеленський 

поінформував високого представника 

Європейського Союзу із закордонних справ та 

безпекової політики Жозепа Борреля про 

безпекову ситуацію на Донбасі.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3104392-zelenskij-borrelu-ukraina-hoce-stvorenna-peregovornogo-majdancika-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3104392-zelenskij-borrelu-ukraina-hoce-stvorenna-peregovornogo-majdancika-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3104581-zelenskij-obgovoriv-z-trudo-liberalizaciu-kanadou-vizovogo-rezimu-dla-ukrainciv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3104547-koronavirus-donbas-ta-privatizacia-zelenskij-ta-aliev-pogovorili-telefonom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3104547-koronavirus-donbas-ta-privatizacia-zelenskij-ta-aliev-pogovorili-telefonom.html
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Від початку війни на Донбасі загинули 

понад 3,3 тисячі цивільних - ООН 

Моніторингова місія ООН з прав людини в 

Україні зафіксувала із початку російської 

агресії на Донбасі загибель 3 тисяч 367 

цивільних осіб та поранення 7 тисяч осіб.

 

 

РНБО з міжнародними партнерами 

працюють над блокуванням ―ВКонтакте‖ 

на території України 

Українські спеціалісти з кібербезпеки 

взаємодіють з міжнародними колегами для 

напрацювання заходів щодо блокування 

"ВКонтакте" на території України.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні за добу - 2 884 випадки COVID-19 

(ІНФОГРАФІКА) 

В Україні за минулу добу, 21 вересня, виявили 

2 884 нових випадки зараження коронавірусом. 

 

Степанов — про фестиваль Хортиця 

Freedom на піку пандемії: Це треш якийсь 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

розкритикував проведення в Запоріжжі 

музичного фестивалю Хортиця Freedom в 

минулі вихідні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3104250-vid-pocatku-vijni-na-donbasi-zaginuli-ponad-33-tisaci-civilnih-oon.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104010-v-ukraini-za-dobu-2-884-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104010-v-ukraini-za-dobu-2-884-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3104124-stepanov-pro-festival-hortica-freedom-na-piku-pandemii-ce-tres-akijs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3104124-stepanov-pro-festival-hortica-freedom-na-piku-pandemii-ce-tres-akijs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3104124-stepanov-pro-festival-hortica-freedom-na-piku-pandemii-ce-tres-akijs.html


 

Двоє чоловіків наклали на себе руки у 

столичній COVID-лікарні 

У Київській міській клінічній лікарні №4, де 

лікують від коронавірусу, двоє чоловіків 

вистрибнули з вікна і загинули.

 

 

Україна максимально може розгорнути ―під 

ковід‖ 52 тисячі ліжок - Степанов 

Максимальна кількість ліжок, які можуть бути 

відведені для лікування хворих на COVID-19, 

становить 50-52 тисячі. Наразі в Україні 

розгорнуто 36 тис. ліжок для пацієнтів з 

COVID-19 та підозрою на нього, планується 

підготувати ще 16 тисяч.

 

 

Заборона дискотек і закриття ресторанів: на 

Дніпропетровщині посилюють карантин 

Дніпропетровська обласна регіональна комісія 

з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій прийняла рішення 

щодо нових карантинних обмежень.

 

УКРАЇНА 

 

Раді пропонують ухвалити закон про 

особливості виборів під час карантину 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, 

яким пропонується внести зміни до Виборчого 

кодексу та деяких законів щодо особливостей 

організації та проведення виборів у період дії 

карантину (№4117). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3104394-dvoe-colovikiv-naklali-na-sebe-ruki-u-stolicnij-covidlikarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3104394-dvoe-colovikiv-naklali-na-sebe-ruki-u-stolicnij-covidlikarni.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104496-ukraina-maksimalno-moze-rozgornuti-pid-kovid-52-tisaci-lizok-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104496-ukraina-maksimalno-moze-rozgornuti-pid-kovid-52-tisaci-lizok-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104496-ukraina-maksimalno-moze-rozgornuti-pid-kovid-52-tisaci-lizok-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3104426-zaborona-diskotek-i-zakritta-restoraniv-na-dnipropetrovsini-posiluut-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3104426-zaborona-diskotek-i-zakritta-restoraniv-na-dnipropetrovsini-posiluut-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3104426-zaborona-diskotek-i-zakritta-restoraniv-na-dnipropetrovsini-posiluut-karantin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3104346-radi-proponuut-uhvaliti-zakon-pro-osoblivosti-viboriv-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3104346-radi-proponuut-uhvaliti-zakon-pro-osoblivosti-viboriv-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3104346-radi-proponuut-uhvaliti-zakon-pro-osoblivosti-viboriv-pid-cas-karantinu.html


 

Депутати від "Голосу" ініціюють вихід 

Фокіна з ТКГ - Лозинський 

Народні депутати від фракції "Голос" готують 

запит до Президента з вимогою звільнити 

Вітольда Фокіна з посади першого заступника 

голови делегації України у Тристоронній 

контактній групі. 

 

Знайомтесь: у ДБР - новий керівник 

ІНФОГРАФІКА 

Новим в.о. директора Державного бюро 

розслідувань призначено Олексія Сухачова

 

 

―Свобода‖ висуває Іллєнка у мери Києва 

Всеукраїнське об’єднання "Свобода" висуває в 

мери Києва колишнього народного депутата, 

члена партії Андрія Іллєнка.

 

 

КСУ взявся розтлумачити "гідні умови 

життя" у Конституції 

Велика палата Конституційного Суду 

розпочала розгляд справи за поданням 142 

народних депутатів щодо офіційного 

тлумачення окремого положення абзацу 

четвертого преамбули Конституції.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3104224-deputati-vid-golosu-iniciuut-vihid-fokina-z-tkg-lozinskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3104224-deputati-vid-golosu-iniciuut-vihid-fokina-z-tkg-lozinskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3104224-deputati-vid-golosu-iniciuut-vihid-fokina-z-tkg-lozinskij.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3104433-svoboda-visuvae-illenka-u-meri-kieva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104490-ksu-vzavsa-roztlumaciti-gidni-umovi-zitta-u-konstitucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104490-ksu-vzavsa-roztlumaciti-gidni-umovi-zitta-u-konstitucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104490-ksu-vzavsa-roztlumaciti-gidni-umovi-zitta-u-konstitucii.html


 

У семи областях досі немає притулків для 

потерпілих від домашнього насильства - 

Денісова 

В Україні створено 32 притулки для 

потерпілих віл домашнього насильства, але їх 

недостатньо. 

  

 

В Україні запустили освітній серіал 

"Виборець" 

Міністерство цифрової трансформації 

запустило освітній серіал "Виборець", 

розроблений спільно з ГО «Центр сприяння 

реформам» до місцевих виборів 25 жовтня. 

 

ЕКОНОМІКА 

 

Єрмак обіцяє скоротити видатки на Офіс 

Президента 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

пообіцяв, що видатки на ОП на наступний рік 

скоротять в процесі опрацювання проєкту 

закону про державний бюджет у парламенті.

 

 

Нафтогаз оприлюднив оптову ціну газу для 

виробників на вересень 

Оптова ціна на природний газ для виробників 

теплової енергії у вересні 2020 року 

становитиме 4318,99 грн за тис. кубометрів. 

Після скасування ПСО для населення НАК 

"Нафтогаз України" продаватиме газ за 

регульованою ціною лише теплокомуненерго. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104000-u-semi-oblastah-dosi-nemae-pritulkiv-dla-poterpilih-vid-domasnogo-nasilstva-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104000-u-semi-oblastah-dosi-nemae-pritulkiv-dla-poterpilih-vid-domasnogo-nasilstva-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104000-u-semi-oblastah-dosi-nemae-pritulkiv-dla-poterpilih-vid-domasnogo-nasilstva-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104000-u-semi-oblastah-dosi-nemae-pritulkiv-dla-poterpilih-vid-domasnogo-nasilstva-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3104239-v-ukraini-zapustili-osvitnij-serial-viborec.html
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Закон про податок на виведений капітал 

цього року не ухвалять - голова комітету ВР 

Закон про податок на виведений капітал до 

кінця року можуть розглянути у першому 

читанні, але навряд чи ухвалять як закон.

 

 

Власникам землі вигідніше здавати її в 

оренду, а не продавати - Держгеокадастр 

Голова Державної служби з питань геодезії, 

картографії та кадастру Роман Лещенко 

прогнозує, що вартість землі становитиме не 

менш як 1 тисяча доларів за гектар, проте 

закликає українців не поспішати реалізовувати 

своє право розпоряджатися землею шляхом 

продажу.

 

 

Аеропорт Ужгород має запрацювати восени 

- голова Закарпатської облради 

Аеропорт Ужгород має запрацювати вже цієї 

осені. Для того, аби летовище могло приймати 

літаки Sky Up чи МАУ, а не тільки “Мотор 

Січі”, його необхідно дофінансувати та 

модернізувати, на що потрібно близько 60 млн 

грн.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суди зобов'язали НБУ виплатити 129 

мільйонів власнику Радикал Банку 

Північний апеляційний госпсуд постановою 

від 8 вересня відмовився задовольнити 

апеляційну скаргу НБУ та залишив без змін 

рішення …
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СБУ знайшла інтернет-агітатора, який 

розганяв заклики ―усунути‖ керівництво 

держави ФОТО 

Служба безпеки України блокувала у 

Закарпатській області діяльність інтернет-

агітатора, який закликав до фізичного 

усунення керівництва держави. 

 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Як барон Мюнхгаузен: український ІТ-

бізнес сам себе витяг у світові лідери 

АНАЛІТИКА 

Ми – перші в Європі та четверті у світі за 

обсягами ринку аутсорсінгу. Тепер – лише б не 

заважали, не кидалися «доїти тричі на день»

 

 

Урожай-2020: Як навчити українців 

вирощувати зернові у ―єгипетських‖ умовах 

АНАЛІТИКА 

Прогноз цьогорічного врожаю істотно 

погіршили. Через зміни клімату виробництво 

традиційних для нас агрокультур стає 

проблемним. Що робити?
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СУСПІЛЬСТВО 

 

В Україні запустили SmartTicket для поїздів 

та міського транспорту Києва 

Стартував продаж єдиного електронного 

квитка SmartTicket для поїздів далекого 

сполучення та міського транспорту міста 

Києва.

 

Для сімейних лікарів підвищать тариф за 

кожного пацієнта - Степанов 

Міністерство охорони здоров'я пропонує 

підвищити ставку на первинну медичну 

допомогу до 710 грн.

 

 

Режисер серіалу ―Чорнобиль‖ відвідав 

Україну 

Режисер серіалу "Чорнобиль" компанії НВО 

Юган Ренк на минулих вихідних побував у 

Києві, а також скористався нагодою і відвідав 

зону відчуження - міста Чорнобиль та 

Прип’ять.

 

 

QR-коди на херсонських кавунах дали 1,5 

тисячі заходів на TripMustGoOn за тиждень 

ФОТО 

У Херсоні презентували результати проєкту 

"Trip Must Go On", у межах якого розробили 

наліпки з QR-кодами для кавунів, провели 

конкурс "Найкраща ідея сувеніру", створили 

відеоролики про туризм Херсонщини та 

онлайн-путівник.
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Війна за правду: 10 книг, що навчать 

інформаційної самооборони ОГЛЯД 

Зібрали 10 книжок, які навчать інформаційної 

гігієни у час фейків та постправди

 

Ткаченко анонсує чудові новини про 

кооперацію Netflix & Україна 

Партнерство українських студій озвучення з 

американською компанією стрімінгових 

сервісів Netflix свідчить про те, що платформа 

виводить у фокус нашого глядача.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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